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om ändring i arbetsordningen (STY 2012-603) för
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Tullverket beslutar med stöd av 4 § myndighetsförordningen (2007:515) i fråga
om arbetsordning (STY 2012-603) för Tullverket
dels att 2 kap. 30 g § och 6 kap. 6 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 6 kap. 6 § ska utgå,
dels att 2 kap. 30 c, 44 och 44 a §§, 3 kap. 4, 60 b, 61 och 61 a §§ och 6 kap. 4
§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 6 kap. 9 § samt närmast före 6 kap. 9 §
en ny rubrik av följande lydelse.
2 kap.
30 c §1 Samordnad teknisk inhämtning ansvarar för genomförandet av
samordnad teknisk inhämtning i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.
Samordnad teknisk inhämtning leds av en nationell chef. Till sitt stöd har
chefen en biträdande nationell chef.
Till samordnad teknisk inhämtning hör lokala funktioner.
44 §2 Rättsavdelningen har en rådgivande funktion i rättsliga frågor som berör
Tullverket samt handlägger överklaganden till förvaltningsdomstol. Samråd
ska ske med rättsavdelningen i rättsliga frågor av principiell karaktär eller av
större betydelse samt i rättsliga frågor av verksamhetsövergripande karaktär.
Rättsavdelningen har rätt och skyldighet att initiera frågor av juridisk natur på
områden som annars hör till en annan verksamhet inom Tullverket. Detta kan
bland annat innefatta rättslig kvalitetsuppföljning och ökad rättslig styrning.
Rättsavdelningen ansvarar bland annat för:
– kontakter med regeringskansliet i frågor om nationell lagstiftning och
frågor av principiell eller väsentlig betydelse avseende tolkning av
gällande rätt
– beredning och samordning av remisser från regeringskansliet vilka
innehåller författningsförslag
– handläggning av yttranden till Justitieombudsmannen (JO),
Justitiekanslern (JK) och Diskrimineringsombudsmannen (DO)
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– handläggning av anställdas anspråk på ersättning för skador
– Tullverkets författningssamling (TFS)
– Tullverkets arbetsordning
– rättsliga ställningstaganden
– övergripande struktur för styrdokument
– Tullverkets juridiska bibliotek.
Rättsavdelningen leds av en chef som även är Tullverkets chefsjurist.
Till rättsavdelningen hör en processföringsenhet.
Tullverkets personuppgiftsombud är placerat vid rättsavdelningen.
Föredraganden i personalansvarsnämnden är placerad vid rättsavdelningen.
44 a §3 Processföringsenheten ansvarar för Tullverkets samtliga
förvaltningsrättsliga överklaganden förutom ärenden gällande upphandling.
Processföringsenheten ansvarar bland annat för:
– begäran om uppskjuten verkställighet som framställs i samband med ett
överklagande
– yrkanden om kostnadsersättning som framställs i samband med ett
överklagande
– handläggning av ärenden om klagomål och skadeståndsanspråk.
Dessutom ska enheten ge stöd till verksamheten i processrelaterande frågor
och vid myndighetsbeslut om allmän handling.
Processföringsenheten får anlita särskilt utsedda utredare inom
kärnverksamheten för utredning av ärenden om skadestånd och klagomål.
Sådana utredare utses i samråd mellan chefen för processföringsenheten och
berörd avdelningschef.
Enheten leds av en nationell chef.
3 kap.
4 §4 Verksamhetsansvar innebär att
1. leda, planera, utveckla och följa upp verksamheten i enlighet med
författningar, interna regler, verksamhetsplan, beslutade mål,
policydokument, uppdrag och särskilda beslut, samt att ansvara för att
verksamheten inom det egna ansvarsområdet bedrivs i enlighet med
myndighetens interna administrativa regler
2. ansvara för utvecklingsarbetet inklusive omvärldsanalyser inom sitt
ansvarsområde
3. kvalitetssäkra verksamheten inom det egna ansvarsområdet
4. ansvara för säkerhetsfrågor inom det egna verksamhetsområdet
5. i förekommande fall ansvara för tilldelad budget och se till att
resurserna används effektivt.
60 b §5 Beredskapschefen ansvarar för Tullverkets beredskapsplanering enligt
förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Därvid ska
beredskapschefen säkerställa:
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 risk- och sårbarhetsanalys enligt Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters risk- och
sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:7)
 samordning och kontroll av Tullverkets krisberedskapsplanering
 samordning och kontroll av Tullverkets planering för civilt försvar.
I uppgifterna ingår även övrig totalförsvarssamverkan samt planläggning av
Tullverkets medverkan i internationella fredsfrämjande och humanitära
insatser.
Beredskapschefen ansvarar därutöver för samordning och kontroll av
Tullverkets kontinuitetsplanering.
Beredskapschefen är Tullverkets signalskyddschef enligt Försvarsmaktens
föreskrifter (FFS 2005:2) om signalskyddstjänsten inom totalförsvaret och ska i
denna roll utfärda signalskyddsinstruktion samt utse biträdande
signalskyddschefer för signalskyddstjänsten inom Tullverket.
Beredskapschefen är sådan ersättare för säkerhetsskyddschefen som avses i
6 § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).
61 §6 Chefen för rättsavdelningen har verksamhetsansvar inom
rättsavdelningen samt personalansvar för chefen för processföringsenheten och
för medarbetarna inom rättsavdelningen förutom processföringsenheten.
Chefen är som chefsjurist ansvarig utgivare för TFS. Chefsjuristen får själv
eller genom ombud föra statens talan enligt 27 § myndighetsförordningen, om
inte generaltulldirektören för det särskilda fallet bestämmer annat.
Chefen beslutar bland annat om:
 trycklov för TFS
 prövning av beslut om kvarhållande av postförsändelser (postspärr)
enligt 6 kap. 13 § andra stycket tullagen eller 11 § andra stycket
inregränslagen
 prövning av beslut om så kallad särskild kontroll enligt 28 §
smugglingslagen.
Chefen utser i samråd med chefen för processföringsenheten
ställföreträdare för denne.
61 a §7 Chefen för processföringsenheten har verksamhets- och personalansvar
inom processföringsenheten.
Chefen får själv eller genom ombud föra Tullverkets talan vid allmän
förvaltningsdomstol i mål som hänförs till ärenden inom enhetens
ansvarsområde förutom i de fall talan förs av allmänna ombudet vid Tullverket.
Chefen beslutar bland annat om:
– kostnadsersättning
– skadestånd och klagomål.
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6 kap.
4 §8 I Tullverket finns ett Arkitekturråd.
Arkitekturrådet ska verka för och kvalitetssäkra att önskade förändringar
ligger i linje med Tullverkets arkitekturprinciper, målarkitekturer och
strategier.
Arkitekturrådet leds av chefsarkitekten. Rådet består även av ansvariga för
respektive arkitekturskikt: Verksamhet, Information, Applikation och Teknik.
Skiktansvariga utses av chefsarkitekten i samråd med resursägare.

IT-rådet
9 § IT-rådet är ett rådgivande, beredande, förankrande forum som stöd till chefen
för IT-avdelningen och dess beslutsfattande för IT-frågor med långsiktig påverkan
på IT-kostnader, verksamhetsnytta samt risker och möjligheter för IT-leveransen.
Detta för att skapa goda förutsättningar för att tillgodose Tullverkets behov av rätt
och effektiv IT nu och i framtiden.
IT-rådet ansvarar för att:
– inventera, bereda och förankra behov av IT-strategiska styrdokument,
långsiktiga IT-frågor, IT-arkitektur och vägval till IT-rådet
– bidra till att ett externt perspektiv (andra myndigheter, EU, näringsliv
etc.) inom IT-området inkluderas i beredning av förslag
– inom det egna ansvarsområdet informera och förankra om ärenden i ITrådet. Följa upp att IT-strategiska styrdokument, långsiktiga IT-frågor
och vägval efterlevs
– bereda förslag till IT-rådet med förändringar - effektivisering av ITverksamheten, effektivisering av verksamheten genom gemensamma
IT-lösningar samt utveckling av IT-verksamhetens leveransförmåga.
IT-rådet består av cheferna för avdelningarna Brottsbekämpning, Effektiv
handel samt administrationsavdelningen (som representerar övriga
stödavdelningar) och verksledningsstaben. Från IT-avdelningen ingår chefen
för kompetenscenter IT-leverans och chefen för IT-strategienheten. Chefen för
IT-avdelningen är ordförande.
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__________________________
Denna ändring träder i kraft den 1 december 2015.

TULLVERKET

THERESE MATTSSON
Lena van Aarem
(Rättsavdelningen)
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